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- En attraktiv och företagsam kommun där kropp och själ hinner med!

Medborgarpanel i Norsjö
Är du intresserad av samhällsfrågor
samt Norsjö idag och Norsjö i framtiden? Då behöver vi dig och dina
synpunkter till den fasta beredningens
Medborgarpanel.

muninvånarna. Med hjälp av olika
insamlingsforum och teknik, exempelvis
e-postade frågor eller genom enklare
enkäter på hemsidanr, kan man påverka
den kommunala beslutsprocessen.

Kommunfullmäktige i Norsjö har utsett
en fast beredning som bl.a fått uppdrag
att utarbeta övergripande mål och inriktningar för kommunen samt vad vi ska
uppnå utifrån medborgarperspektivet.

Den fasta beredningen har inte själva en
beslutsfunktion – underlag bereds den
traditionella vägen via kommunstyrelsen
för slutgiltiga beslut i kommunfullmäktige.

För att fånga in synpunkter vill vi under
våren etablera en Medborgarpanel som
består av ett antal kommuninnevånare
(inte bara från tätorten) och nu hoppas
vi att Du vill medverka. Ditt samhällsintresse och dina synpunkter betyder
mycket, men dialogen är viktigast. Det
finns ingen förväntning om politiskt
engagemang eller tillhörighet. Medborgarpanelen har inga åldersgränser eller
andra kvalifikationskrav.

I den fasta beredningen medverkar följande politiskt förtroendevalda: Gudrun
Gustafsson (s), Veronica Hjelte (s),
Nicklas Johansson (v), Mikael Lindberg
(s), Robert Boström (c), Sara Eriksson
(kd).

En frivillig Medborgarpanel kan bli ett
viktigt redskap för dialog med kom-

Trädgårdsavfall

På våren, hösten och runt jul sker en
hel del otillåten nedskräpning genom
deponering av trädgårdsavfall, ris
m.m. på kommunens grönområden. Vi
arbetar för en trevlig utemiljö för kommunens medborgare och dumpning av
trädgårdsavfall förfular tyvärr utemiljön runt om i kommunen.
Förutom att det ser skräpigt ut i naturen gör deponering av trädgårdsavfall
att brännässlor trivs och växer bra. Den
näringsrika jorden som kommer av gräsklipp, löv, m.m. innehåller höga koncentrationer kväve, något som brännässlor
älskar.
När du har rensat i din trädgård eller städat ut granar, kvistar och ris efter julen ska
avfallet komposteras på den egna fastigheten eller lämnas på kommunens trädgårds-

Anmälan till Medborgarpanelen,
kontakta:
Inger Johansson,
0918-14119
inger.johansson@norsjo.se
Lämna namn, telefon och e-postadress
(om du har).

tipp utanför Norsjö samhälle eller vid
återvinningscentralen i Bastuträsk. Det får
inte deponeras på kommunens mark eller
läggas i sopbehållaren för hushållsavfall.
Trädgårdsmöbler och dylikt lämnas in på
återvinningscentralen.
Rent och torrt trädgårdsavfall som inte
lämpar sig för kompostering får under
vissa förutsättningar eldas hemma när
det inte råder eldningsförbud. Ta kontakt
med Malå/Norsjö bygg- och miljöavdelning om du funderar på avfallseldning.
För eldning i större omfattning ska alltid
anmälan göras till SOS alarm innan. Om
eldning på något sätt medför skada på
hälsan eller miljön är det förbjudet och i
värsta fall kan en sådan eldning leda till
en åtalsanmälan.
Trädgårdstippen
Här lämnar du lätt nedbrytbart avfall
från trädgårdsskötsel, separerat från

Du vet väl om att kommunbladet även
finns på lättläst och ljud via kommunsens hemsida?

Nyfiket

- ett café för dig som är nyfiken
Nyfiket är en mötesplats för dig som är
nyfiken och vill träffa nya människor.
Kanske är du nyinflyttad, kanske har du
bott här i tio år eller kanske är du född i
kommunen. Hursomhelst är du hjärtligt
välkommen! Kommunen bjuder på fika.
Plats: Knut’n
Leder projekt till något?
Måndag den 9:e maj kl.18
Norsjö kommun driver ett antal projekt i
utvecklingssyfte. Men leder dessa projekt
egentligen till något? Besök nyfiket på
den officiellt utnämnda Europadagen,
och träffa några av projektledarna som
berättar om godsterminalen i Bastuträsk,
besöksmålet Raggsjöliden, nya energilösningar och mycket mer. Med andra ord
ett utmärkt tillfälle att se hur Norsjö förverkligar idéer med hjälp av EU-medel
som annars skulle gå oss förlorade!
övrigt avfall. Även granar och ris på
vintern.
Vid frågor kontakta Malå/Norsjö byggoch miljöavdelning:
0918 - 140 00

Energirådgivning

Stefen Sjöström
Telefon: 0918- 14 148
stefan.sjostrom@mala.se

Återvinningscentralen
Norsjö
Måndag och torsdag: 17.00 - 20.00
Onsdag: 09.00 - 16.00,
lunch 11.00 - 12.00
Bastuträsk
Torsdag: 15.00 - 19.00
Återvinningen är stängd röda dagar och
afton före röd dag.

Hjälp biblioteket
att bli bättre!

Besvara vår enkät (du får vara anonym)
och lämna in den på biblioteket. Du
får då en lott och kan vinna fina priser.
Enkäten finner du på biblioteket och på
v8biblioteken.se. Senast 31 maj vill vi ha
ditt svar. Tack för din medverkan!

Inbjudan till möte
om kulturen i
Norsjö kommun
Vad är viktigt med kultur och hur vill
vi att den ska vara? Vilka är framtidens
viktigaste kulturfrågor? Hur får vi ett bra
kulturliv för såväl ung som gammal?
Välkommen till ett öppet möte om kulturens roll i Norsjö kommun och Västerbottens län – torsdagen den 19 maj kl 14
eller kl 18 på Norsjö bibliotek . Välj den
tid som passar dig bäst.
Mer information: se kommande affischering eller ta kontakt med Magdalena
Sjöström, Norsjö bibliotek, 0918-142 55,
magdalena.sjostrom@norsjo.se

Fritidsgården söker nattvandrare
Syftet med att nattvandra är att vara en
vuxen förebild och att vara ett social och
medmänskligt stöd för ungddomarna.
Nattvandring har visat sig förebygga
drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet
och skadegörelse.
Är du intresserad?
Kontakta Camilla Stenlund
camilla.stenlund@norsjo.se
Telefon: 0918-14138, 0918-14215

Info angående kabelTV utbudet
Från och med 1 april så har Cartoon
Network/TCM utgått och ersätts med
TV8 och TV11. TV10 är flyttad till E21
471,25 MHz

Norsjö kommuns datanät
Fibernätet är utbyggt i Norsjö, Kusfors,
Bastuträsk, Gumboda, Svansele, Bjurträsk, Norsjövallen, Kvarnåsen, Åmliden
och Risliden. Näten omfattar byarnas
centrala delar. I anslutna villor finns en
s.k. mediaomvandlare med datanätsuttag installerad. I Norsjö, Bastuträsk och
Norsjövallen är flertalet flerfamiljshus
och lokaler också anslutna till nätet. I
flerfamiljshusen har fastighetsägaren
installerat datanätsuttag i varje lägenhet.
I byarna Norsjövallen, Kvarnåsen, Örträsk, Lillholmträsk, Bastutjärn, Bjurträsk, Gumboda, Arnberg, Bjursele och
Fromheden har datanät byggts med s.k.
ADSL-teknik. Här används Telias befintliga kopparledningar för datatrafiken
och anslutning är möjlig på alla adresser
som har en fast telefonanslutning till
telestationen i respektive by. I anslutna
fastigheter har ett s.k. ADSL-modem
installerats.
Utbyggnad av nät
I de områden där fibernät har byggts ut
finns även möjlighet till efteranslutning
av fastigheter.

Efteranslutning till de redan färdigbyggda ADSL stationerna kan göras med ca.
en månads leveranstid. Anslutningsavgiften 2 500 kr inkl. moms.
Tjänster i datanäten
I villor med fiberanslutning eller ADSLanslutning med modem och i flerfamiljshus med datanätsuttag kan abonnemang
för tjänsterna Internet och IP-telefoni
beställas från någon av leverantrerna
Alltele, Brinet CRW eller T3. Abonnemang kan kopplas upp med några dagars
leveranstid.
När abonnemang är klart levererar tjänsteleverantören tjänsten och tar betalt av
kunden. Tjänsteleverantören ger också
kundsupport, tar emot felanmälan och
anmälan om flytt.
Felanmälan ska alltid göras hos tjänsteleverantören, inte hos Norsjö kommun.
Drift av datanäten
TDC, som är kommunikationsoperatör
på uppdrag av Norsjö kommun, sköter
om den dagliga driften av Norsjö kommuns datanät. TDC får beställningar på
in- och urkopplingar, felanmälningar mm
av tjänsteleverantörerna och verkställer
dessa.

Taxan för efteranslutning
Om kabelrör finns fram till kundens hus
kostar anslutningen för företag och privatpersoner 6000 kr inklusive moms. Om Karl-Axel Nygren
kabelrör finns fram till kundens tomtIT-tekniker
gräns men inte fram till huset
är kostnaden 8000 kr inklusive
Kontaktuppgifter
moms.
Norsjö kommun www.norsjo.se
Alltele		
www.alltele.se
Om du vill göra efteranslutning Brinet		
www.brinet.se
i fibernäten sommaren 2011,
CRW		
www.crw.se
anmäl detta till Norsjö komT3		
www.t3.se
mun göras senast den 13 maj.

0918-140 00
0910-79 80 00
0950-277 30
0771-279 279
090-12 93 00

Tillsammans lockar vi besökare till Norsjö!
Efterlysning: aktiviteter och evenemang under 2011 – 2012!
Har ni något evenemang eller en aktivitet
på gång? Hur ser era öppettider ut under
2011/2012? Skicka in alla tips till oss så
lägger vi in och sprider informationen via
alla våra kanaler och till våra turistiska
kunder. Meddela oss så snart ni har aktiviteter eller datum spikade förmedlar vi
informationen vidare till våra besökare.
Vi har även förfrågningar om evenemang
som sker i Norsjö under 2012, hjälp oss

besvara dessa förfrågningar för att locka
besökare till Norsjö!
Besök eller kontakta
oss på Norsjö Turistbyrå:
Nygatan 32
Tel: 0918-142 00
E-post: norsjoturism@goldoflapland.
com

Ny plan- och bygglag fr.o.m. 2 maj
En ny plan- och bygglag börjar gälla
den 2 maj 2011. Lagen berör bland
annat dig som söker bygglov eller vill
göra andra förändringar som kräver
tillstånd eller anmälan. Den berör
också dem som idag kallas kvalitetsansvariga och på byggherrens uppdrag
granskar att projektet går rätt till.

kallat startbesked innan du börjar bygga
och ett slutbesked innan du får börja
använda byggnaden.

Ökad kontroll - färre byggfel
Även i framtiden ska du lämna in
bygglovansökan för de flesta byggprojekt. Nytt är att ditt ärende handläggs
annorlunda än tidigare och att vissa krav
i bygglovet förstärks. Den nya lagen ska
göra det lättare för dig som sökande och
minska risken för byggfel.

• Bygglovet blir i de flesta fall dyrare
eftersom kommunens tillsyn ökar.
Byggnadsinspektören kommer exempelvis att besöka varje större projekt på
plats, för att minska risken för byggfel.

• Redan i bygglovet ska en bedömning
göras av byggnadens tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Här är några av de viktigaste förändringarna:

• Liksom tidigare har Du som byggherre
hela ansvaret för projektet. Kommunens
ökade tillsyn gör det dock lättare för
dig som anlitar byggföretag att ta det
ansvaret.

• Idag är det vanligt att du både måste
söka bygglov och göra en bygganmälan.
I nya lagen slås momenten ihop och
begreppet bygganmälan försvinner.

• Dagens kvalitetsansvariga byter namn
till kontrollansvariga och måste framöver
vara riksbehöriga för att bli godkända i
bygglovansökan.

• Alla som söker bygglov ska få ett beslut
inom tio veckor.

• Det blir dyrare att bygga olovligt.
För ytterligare information. Se här på:
Boverkets hemsida

• I större projekt behöver du också ett så

Välkommen till ABF!
Lär dig använda din hundpejl
Så snart vi har en grupp startar vi upp
en studiecirkel för dig som vill lära
dig grunderna hur dagens moderna
hundpejl fungerar. Kursen startar så
snart det är möjligt.
Måla betongfigurer
Vårkänslor! Dekorativa betongfigurer
till ex. trädgården. Ledare: Elizabet
Edström
Anmäl dig snarast till dessa cirklar så
drar vi igång!
4/5 Byaträff Gumboda byagård
kl. 17.30
Vi bjuder på surströmming, alt. till
dig som vill äta annat. Underhållning
med Karin & Anita
19/5 PRO´s vårfest på Medan kl. 12.00
Gunnar Enkvist underhåller med
trevligt berättande och sång.

22/5 Scrapbooking
kl. 9.30-15.00 på ABF
Ledare: Linda och Lisa
Anmälan till ABF

Studieförbundet
Vuxenskolan
• Moped Klass 2 - förarbevis
Åldersgrän 15 år
• Röjsågskörkortet. Startar vid
fullbokad grupp.
• Yoga Café. Kombinera yoga med
hälsosamt fika och föreläsning.
Intresseanmälan till Vuxenskolan i Norsjö.
• Brännpenna / Måla för barn Drop In Prova på olika tekniker. Barn
förskola- åk 3. Onsdagar kl 15:0016:15. 20:- / gång
• Glasfusing för nybörjare.
3 ggr. 450:- Inkl material till 3
smycken. (även i Bastuträsk)

Mötesplatsen
Bastuträsk
Järnvägsstation

• Yoga Café. Kombinera yoga med
hälsosamt fika och föreläsning.
Intresseanmälan till Mötesplatsen i
Bastuträsk.
• Betonggjutning. Gör dina egna
trädgårdsdekorationer.
• Decopage (klippa, klistra på porslin,
glas, trä mm)
• Konversationsengelska
• Lär känna din mobil
• Kamratcirkel med
fiskeutflykter, bl a
Rickleån
Mer information:
0918- 108 96

Intresserad av solenergi? Hör av dej till
oss, vi planerar cirkel i ämnet.
Ska er förening ha något arrangemang
i sommar? Kontakta oss så kan vi
kanske bidra med nåt!

Reservera lördag 18 juni för invigning av
det litterära besöksmålet Raggsjöliden!

Saknar du någon cirkel? Hör av dig, vi
fixar det mesta.

Bakluckan

Välkommen in på kaffe! /Katarina,
Gunilla, Anneli & Annika

Kom och sälj det du inte behöver!

ABF mitt i Lappland, Storgatan 49, Norsjö
Tel: 0918-107 55, info.norsjo.185@abf.se
www.abf.se
Vi finns även på Facebpook
Våra öppettider:
Må – Tors 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00
Fredag 08.00 – 12.00

Loppis/försäljning och brödförsäljning

Tid: 6:e maj kl. 15-21
Plats: Kommunparkeringen Norsjö
Kostnad: 50 kr/plats
Pengarna går oavkortat till Världens
Barn.
Anmäl dig till:
Agneta Alm
Telefon: 0918-61013
Mobil: 070-6101352

Norsjö Gymnasium

Det lilla gymnasiet med det stora hjärtat!
Vi erbjuder:

Kunskap - Kompetens - Kamratskap
Fr o m Ht2011 erbjuder vi nya program enligt Gy2011

INFÖR OMVALSPERIODEN 15/4 – 5/5 2011
•
•
•

Barn- och fritidsprogrammet - Utgång-Barnskötare, Elevassistent eller Personlig assistent
El- och energiprogrammet - Utgång-Driftsoperatör
Industritekniska programmet/teknikcollege - Utgång-Maskinsnickare

Introduktionsprogram
•
•

Preparandautbildning 1 år - Utgång-Gymnasiets nationella program
Språkintroduktion - Utgång-Gymnasiestudier för nyanlända elever, Norsjö Lärcentra

Hos oss finns: Supertrevlig personal, med bland annat skolkurator, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och SYV

Vi har även följande guldkanter:
•
•
•
•
•

Bärbara datorer
Körkortserbjudande klass B under åk 2 och 3
Inom TC: truck- och hjullastarkort
Fantastisk skolmat
Dagliga bussförbindelser med Malå, Boliden, Skellefteå och Lycksele

Kulturkalendern maj
Ons 18 maj kl 18:30 Bio
Pirates of the Caribbean: I
främmande farvatten (3D)
Plats: Medan/biolokalen

Bibliotekens öppettider:
Norsjö bibliotek
Måndag:
10:00 -14:00
		
18:00 -20:00
Tisdag:
10:00 -14:00
Onsdag:
10:00 -14:00
18:00 -20:00
Torsdag:
10:00 -14:00
18:00 -20:00
Fredag:
10:00 -14:00

Tors 19 maj kl 18:30 Bio
Pirates of the Caribbean: I
främmande farvatten (3D)
Plats: Medan/biolokalen
Fre 20 maj kl 18:30 Bio
Pirates of the Caribbean: I
främmande farvatten (3D)
Plats: Medan/biolokalen

Bastuträsk bibliotek
Tisdag: 08:30-11:30
16:00-19:00
Kvarnåsen bibliotek
Tisdag: 18:00-20:00
Rislidens bibliotek
Torsdag
18:00-20:00

Lör 28 maj kl 13:00
Småstjärnorna
Plats: Minigloben, Risliden
Arr: Vuxenskolan

Fre 6 maj kl 18:30 Bio
Thor (3D) Plats: Medan/biolokalen
Lör 7 maj kl 18:00
Vitterhistorier, sång och spelglädje
Plats: Skidstugan Stenabäck, Kvarnåsen
Arr: Norsjö Musik & Teaterförening
och Stenabäcks Hembygdsförening
Sön 8 maj kl 18:30 Bio
Thor (3D) Plats: Medan/ biolokalen

Med reservationer för ev. ändringar
Har du ett evenemang som du tycker
skulle passa i Kulturkalendern,
kontakta:
Berith Enkvist, biblioteks- och
kulturassistent
Telefon: 0918- 142 55
berith.enkvist@norsjo.se

Hos oss står dörren, i alla fall bildligt
talat, alltid öppen! Välkommen med din
ansökan!
www.norsjo.se/gymnasium

KNUT´n
Har Lördagsöppet sista lördagen i
varje månad 10.00–13.00
Kom och kolla/fynda på vår loppis!
•
Porslin			
•
Kuriosa			
•
Möbler			
•
Böcker, skivor, filmer,
serietidningar
•
Leksaker
•
Knappar av renhorn

Välkomna!

Nybörjarkurser i golf
Nu kan du som är intresserad av att gå
nybörjarkurs i golf ringa eller mejla ditt
intresse till klubben så hör vi av oss när
kursstart fastställd.
Ring 0918 313 35 eller mejla: kansli@
norsjogolf.se och lämna namn och tele
fonnummer.
Begränsat antal
platser så först till
kvarn.

Norsjö kommun, 935 81 Norsjö Besöksadress: Storgatan 67
Telefon: 0918-140 00 Fax: 0918:141 00 E-post: info@norsjo.se
www.norsjo.se

Övriga öppettider
mån
9.00–19.00
ti - fre. 9.00–15.45

